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Kahire 9 ( a. a. ) - Şap clenl&lııde 
bir tayyare bombaılyle batırılmıı olaıı 
Amerikan vapura mürettebatının ıai lr.a· 
laoları bir lntiliz harp remisl tarahndan 
kurtarılmıştır. ( ilk haberler S acil aahi· 
femizdedır.) 

Türk. Alman ticaret örUşmeleri başladı 
Atlan tik 

hadisesi BasveKil 
~___......._-~ 

Alman heyet murabhasaları ara 

1 
An'r.ara ( a, a. ) - TürkJ 

Yazan: CAViT ORAL 
9 - Ankara 

Atlintik : denizinde yeni ve 
küçük bir hadise cere· 

yan etti. Bir Alman denizaltı 
Greer adında bir Amerikan muh. 
ribine tecavüzde bulundu ve ya• 
but da Almanların resmi tebliğle
rine nazaran bu denizaltı kendisi· 
ne yapıla!> bir hücuma karşı mu· 
kabelo etti. Meseleyi iki bakımdan· ı 
da kabul etmek imkanı varJır. 

Her halde iki taraftan birisi 
bu hadiseye sebebiyet vermiş ola 1 

bilir. Bunun ilzeriodo duracak de
iiliz. Y aloız ortada iki taraftan 
bırıni müteeS!İr .edecek bir vaka 
vukua gelmiştir. ,Çünkü ne deni· 
zaltının torpili Amerikan muhribi· 
oe iıabet etmış ve ne de mubrı
bin su bombaları deniyaltıyı batr 
rabilmıştir. 

Hadise her iki taraf içinde 
maddi bir zayiat.ı. sebep olmadan 
netıcelenmiştır. Fakat hadıse bu 
Muretle kapandığı halde mesele 
henüz kapanmamıştır. Bu mesele· 
nin Amerikadaki akisleri bili do .. 

vam etmekte ve Amerikan matbu 
atı Almanyaya ateş püskürmekto
dir. Aceba hakikatte bu kadar 
ehemmiyetsiz görülen bu hidiseyi 
Amerıkan matbuatıoıo mühim hır 
mesele şeklinde izim etmesine se· 
bek nedir? Bu hususta artık sebep 
ve saik aramaka biç de lüzum 
yoktur. Zira vaziyet o kadar .. ~çık 
ve bu neşrıyatın ısıibdaf ettıgı ga· 
ye o ~edar sarihtir ki sebep araş· 
brmak vakit kaybetmek demek· 
tir. Çünkü Amerikan cümburreisi 
mister Ruzvelt bu harbe müdahale 
etmep karar vermiştir. Reis mıh· 
verin lngiltereye karşı galibiyeti 
oi Amerıkan moofaatları için tehli
keli görmektedir. 

işte bu tehlikeyi büyümeden, 
Amorikaya yaklaşmadan önleme_k 
için loıııtereye yardım etmek lu• 
zumuna kani olmuştur. Bu yardımı 
şimdiye kadar top vermek, tayya· 
re vermek, gıda maddeleri gön· 
dermek suretiyle yapmaktadır, Fa· 
kat öyle görülüyor ki Mister Ruz· 
velt, yalnız maddi şekilde bir 
yardımın da kili gelmiyeceğine 
ve günün birinde Amerikanın do· 
oanmuıyJo ve ordusuyle de bu 
barbın içine karışması icabedece• 
,ğine ve bunu yapmak zaru~e!inde 
olduğuna inanmıştır. Bunun ı?ın. d.e 
Ruzvelt kendi milletini aym fıkır 
ve ayni kanaatı etrafında inandı.r· 
mak ve birleştirmek istemektedır. 

Çok kudretli bir şahsiyet ol· 
duğıınu Amerikan ana yasasına 
muhalif olarak kendisini üçüncü 
defa cümhur reislığine seçtirmekle 
isbat etmiş bulunan Mister Ruz. 
volt bu inancını vatandaşlarının 

ekseriyetine kabul ettirmeğe mu· 
valfak olmuştur. 

Hiç şüphe yok ki, reisinin işle• 
yici ve müoısir nutuklariyle, e~a .. 
tının metodik bir propağandasıyle 
bütün Amerika bu rüıi düne na· 
zaran daha kudretli bir ekseriyetle 
bu harbe müdahaleye taraftar ol· 
muştur. 

Ancak bn müdahale ne zaman, 
bınri gün, nereden ve ne şekilde 
yapılacaktır? Bunu kimsenin bilme· 
si mümkün değildir. Bu gün için 
bilinen bir hakikat vardır ki oda; 
Mister Ruzveltin her hadiseden 
Almanya aleyibine ve bu harbe 
müdahele lehine istifade etmek 
istomeai ve böylelikle Amerikan 
milletini daha iyi hazırlamağ ça· 
lışmasıdır. 

TUrk hava kurumunun 
mesaisini tetkik 

ettiler 
Ankara: 9 (a.a) - Sayın Baş 

vekilimiz doktor Relik Saydam 
bu gün Türk hava kurumu genel 
merkezine gelerek bir buçuk sa
at kadar kurumun mesaisi lıak· 
kında tetkiklerde bulu ımuş ve 
başkan Erzurum mebusu Şükrü 
Koçaktan izahat almışlardır. 

Kurumun bu günkü çalışma· 
)arından ve müstakbel mesaisi 
üzerinde alınan tertip ve tedbir
lerden memnuniyetlerini ifade e
den Başvekilmiz müteakiben ku· 
rumun tesislerini de gözden ge· 
çirmişlerdir. 

Ç OLU 
..... 

Çörç i 1 
dedi ki 

" Rusyaya yardım için 
fedakarlık yapmamız 

ıaıım ,, 

; 
1 
; 

• 

" Bir sene evvel k"k 
U it Ço~r,.il, bir topu tet ı vaziyetimiz m · .. 

sizdi; Bu gUn mu- e d i Y 0 r 
kadderatımızın ha Almanlar şiaıdi buz denizinden 
kimi ve ruhlarımı· 1 Kara denize kadar bütün Rus cep· 

besi boyunca kışın ordular bulun· 
zın kaptanıyız,, durıııak mecburiyeti karşında ol· 

Londra ,9 ( a.a ) - lngiliz doklarından emindirler. 
başvekili Çörçil, bu gün açıla~ Rusya 10 ili. 15 milyon a~~e~e 
avam kamarasında; harp vazıyetı ve bu askerlerin hemen bepsı ıçıo 
hakkında uzun bir notu!< söylemiş.' silaha ve t•çhizata malik olmakl~ 
atlantik buluşmasından, 8 maddehk beraber Rusyayı ingili~ 7 a~e~ı· 
deklarasyondan, tayyare harbinden, kan yardımı ihtiyacı acıldır. Buyuk 

l , . mıkdarda malzeme halen rnsyanın 
Roıyaya yardımdan babsey emı~tır. iyiliği içün levazım bakımınılan çok 

Çörçil ezcümle şunları ıö)le· arzu edilir büyük İngiliz fedakir· 
miştor: 1 1 d 

« - Temmuz ve ağustosla lıkları yapı ma ı ır. " 
düşmanın batırdığı lngiliz ve müt· Çörçil lranla yapılan müz~lr.e· 
tefik aemiler tonilatosu mecmunu, reden de bahsetmiş ve !randa bu· 

0 lunan bütün alman ve italyanla~ın 
müttefik tayyareleri ve denizaltıla· teslim edileceğini söylemiştir. Çor• 
rı tarafından batırılan Alman, lıal· çil sözlerini şöyle bitirmiştir. 
yan gemileri tonilatosu mecmuunu « Bir sene evvel vaziyetimiz 
üçte birini geçmemiştir. 1930 ve nevmidane ve bizden başka bütün 
l940 de Alman tayyareleri ht~ ıı.e diğerleri içün karanlık gözuküyor• 
ce loailiz sularıoa mayınlar doku· du. Bugün daima diyebllirizki mu· 

0 kadderatımmn bikimi ne ruhları· 
yorlardı. bd"d" b"yük mızın kaptanıyız " 

Gemilerimiz bn te 1 ın u 1 ,,;;;;;;;;,=~========== 
nisbetinde önüne geçmişler?ir. R~s Orta Anadolu 
ların muhteşem mukavemeti saye· 

sinde alınanlar snn üç ay . i~i~de Kara yollle Akde-
son harbin her hanki senesı ıçınde Al b niza ba111 anmış U· kinden çok daha fazla kayıp ver· 
mişlerdir. lunuyor 

Bu Yıl 10790 Dekar Cel· 
tik Ziraati Yapıldı 

Konya 9 (a.a) Nafia vekili ve 
Konya mebusu Ali Fuat C:ebesoy 
dün Halk evinde yapılan hır top· 
lantıya iştirak eylemiştir • 

Münteh'plerile yaptığı konu~ma; 
da, yoliarın bu günkü eheın~ıye_tı 
göz önünde bulundııran vekaletın 
lazım relen hazırlıkları yaptıgım, 
Antalya Konya yolu açıldıktan 
sonra orta anadolnun kara yolu 
ile de ak d• nizle muvasalasının 
temin edilmiş oldugunu, Ankara
Konya yolunun da yıpılacarını 
bildirmiştir. 

Şehrimiz Ziraat Müdürü Bay 
Nuri Avcı, zirai tetkikat yapmak 
üzere Osmaniyeye gitmiş ve dön· 
müştür. 

Ziraat Müdürü tetkikatı etra• 

hallinde mücadeleye girişilmiş ve 
halkın bu hastalıkla mücadele için 
ihtiyacı olan ilaç Mersinden teda· 
rik edilerek gönderilmiştir. 

Adana viliyetinin 256937 por
takal ağacı vardır. Bunun 81 bini 
Oımaniyede bakayeai Adana, Kozan 

ve diter kazalarJadır. En ziyade 
inkişafa müıait olan aayn, topratı 

[ lhflflllU ap;ncüd• J 

Nafia vekili bundan sonra su
lama mevzuu üzerinde Konya vili· 
yetince ıarfedilen mesaiyi takdirle 
kaydetmiş Ye bu çalışmalara yar • 
dımda bulunulmakta dovaaı oluna• 
cağın•, kurutma itinin de ıulama 
fa ıliyetile birlikte yllrlltDlecerlnl 
U&ve evlemittir • 

Üstte: Sirenailtte ltalyanlarla lnğilizler arasındaki muharebelerde 1 
harap olan Bardiya; altta: Libyada lnıril!z motörlü kuvvetleri, hari· 
tamız: Yeni harekata sahne olacağı tahmin ndilen Libya. - ingiltere 
Şimali Afrikada 

taarruza 
geçecek 

ihtimallere göre, 
bu taarruzun he· 
defi Trablusgarp, 
Tunus Ve cezaylr 
dir. 

-RADYO-
- Gautesi _ 

lngiliz ırazeteleri, Rusyaya 
yardım !çin lngiliz bükGmetini 
tazyik ediyorlar. 

Bu yardım işinin başka baş 
ka şekillerde yapılması ileri aü· 
rülüyor. 

Şimali Amerikada, lngilizle· 
rin ilkbahar ve yaz ayları için 
çalıştıkları ' malumdur. lnğilizler 
Sovyet, lran ve Irak işini bitir
miştir. Yakın ve uzak şarktada 

yarım milyon asker oldıığıınu 
söylemişlerdir. Bu vaziyete göre 

şi.mali A~erikada taarruza geçe 
bıleceklen mümkün görülmekte. 
dir. lngilizlerin T rablusgarbi ala 

1 

IZMIR 
kurtuluşunu bü· 
yük tezahuratla 
kutladı 
lzmir: 9 [a: a.] - 9 eylül kar· 

tulu, bayramı bugün büyük teza. 
bürlerlo kutlandı. Merasime istik· 
lil marşiyle başlandı. Şehit kahra· 
manlarımızın hatıraları taziz ve 
takdis ohıoda. Bu rünlere erdiren 
bütüklerimize minnet duyguları 
ifade edildı. Zafer alayı. geçit res· 
mi yapıldı ve coşkun tezahürlerle 
alkışlandı. 

_ ~ayram,_ başta Milli Şefimiz 
lnonu olduga halde Cüıoburiyet 
bükO"':etine ve P_artiye karşı saagı 
ve mınnet duyguları altında en 
içtc:o te7.abüratla devam etmek· 
teclır. 

Ankara· lzmir pisiklet 
yarışı 

lzmir: 9 (a.a) - Ankara· lzmir 
pisiklet yerışı bu gün saat 9,23 
de Atatürk anıtı önünde bitmiş· 
tir. Manisa • '7mir yarışının birin· 
cisi?"Iikmet (Bursa), ikincisi Bayram 
(iz mır ,, üçüncüsü Osman (Eskişe
hir) dir. 

11ndı bugün hariciye vekaletinde 
ticari müzıt.ker~lere başlar m1,t1r. 

Leningrat 
tamam ile 
çevrildi 

Almanlar L"ningral 
cirJarında Sluselburg 
şehrini işgal ettiler 

Orta 
cephede 

Radyo 
- gazetesi 

Almanlar toblıgınde. Leni•grad 
ırı çerobrr içındcıı bu undurunu ~lu• 
seıberg şrb•i"i itral eıtiklerıni b 1 
dırm14ıoraır. Bu suretle Lenıoırrad 
ıhı11.tot cdttm•.şlır. 

Rusl•r Lenongrad'ın ib•ta edil. 
miı oıduruuu teyıt etmemek.le be• 
raber lngı),zler bunu teslim td•yor• 
lar. 

Fakat lnriliılere röre ş•bir 
ihat., olunursa bıle •tr•ı editewu. 
Çünkü Mareşal Voro4ılof Loııin• 
ıradı karıt karış müdafaaya az. 
metıoıştir. 

Ruslar orta cephede mühim 
ve kat'i bir muvatt .. kıyc:t k.auo.• 
dıklarını iddia edıyorlar. 

Bu iddiaya göre ıovyetler. 26 
ırün ıüreo şiddetli mııb.rebelerdra 
aonra Scnoıenık'in 75 kilometre 
ötesinde Berna şehrıei Almanlar• 
dan i•tırdat et nışlerdir. Yıne ruı. 
ların teblığlerıne göre, bu böıre· 
de 15 incı zırhlı, 17 inci motor • 
lu, 10 uncu tank, 292 inci ve 
262 ioci p yado tümenlen ki c.,.. 
an 8 kadar tümen bozruna uğra· 
mıştır. 

D ğer Alman tllmenleri de ba. 
tıya dogrn kaçmaktadır. 

Sovyetıerin bu iddialaranın 
doğruluğunu 1<al.ıul etmekle bera· 
ber, bıııı un almanları cıddi bir en• 
dışftye düşüreceginı tahmin etmi· 
yoruz. Çünkü Ruslar tarafındon 
i4gal edilen şebırlerin batuının İf· 
r•ı edıldığme dair bir haber yok· 
tur. 

Sovyetlerin Smolenık bölge· 
ıindo taarruza geçmelerinde, Ai· 
manları kat'i bir bozruoa uğra• 
maktan ziyade Lcsnıı-ra<ıdaki Ai· 
man ordularının bır kısmını bu 
mınhkaya çekmek maksadı görül. 
müştür. Fakat alman ardusunuıı 
Lenİf . graddan kuvvetini ayırarak. 
Smoıcnsk bölgesını takviye ede· 
ceğı füpheli gorüıüyor. 

. Bundan . ~aşka Alıoan teblij'le· 
rı beroa ıehrıoın aşıldıgını bildırıyor· 

lar. 

Finlilerle alınanların bu rünler· 
de el ele verdıkleri görülüyor. Bu 
vaziyet sovyetıeri cıddı ıurctte 
endişeye düşürmektedır. Fakat IDV• 

yelleri edişeye düşüren Leningrad· 
dan ziyade fin körfezindeki aovyet 
donanmasının vaziyeti oı.. rerek 

bilecekleri • Tunus ve C . • -ozayıre 
karşı baret.ete "'eçecekl . _ • 
1 b ·ı· • erı soy ene ı ır. 

8 Merhelede katedilen Ankara 
• lzmir arası 1000 kilometrelik ya· 
rışın umumi tasnifinde ilk üç de· 
rcceyi şıınlar almıştır: 

1 - O.man (Eskiş•hir) 47 
saat 46 dakika, 34 •aniye . 

. İngiltere üzerine 
. Vişi hükOmetinin şimali A . 

ıııerıkada yapmakta oldııru ko. 
mutan değişiklikleri bunu gösto 
riyor. 

lngiltere, son günlerde Vişi· 
ye karşı •ert bir vaziyet almış· 
tır. Rusyaoın barb . t' k' d e ış ıra ın en 
Eonra, F ransada kom . t f ı· . . onıs aa ı-
yetının arttığı bir bakıkattır. 

F •kat Almanlar ve Fransız· 
lar buna karşı gayet şiddetli ted 
birler _almaktadırlar. ve Vişi bü· 
ktmetı, kurduğu mı bkemelerle 
komünistleri ağır cezalara çar· 
pılmaktadır. 

• Greer adındaki Amerikan 
torpidosuna Alman • denizaltısr 
nın hücumu günün en ehemmi· 
yetli meoelesi olmakta devaıo 
ediyor. 

Amerikalılar evvela Alının 
denizaltısının torpidoya hücumu 
nu ileri sürmel<tedir. Almanlar 

ise evveli torpidosuna, deniz al 
tısına hücumda bulunduğu iddi· 
uıodadır. 

Rus devleti bu mesele hak· 
kında henuz aon ıeviyesini ·söy
lemoaıiştir. Yarın ıöyleyecefi 

nutukta bu meselenin, mevzubaha 
edileceği zan olunmaktadır. 

2 - Nizameddin (Eskişehir ) 
38 saat 42 dakika, 14 saniye. 

2 - Halit (lstanbul) 49 saat, 
49 dakika, 3 ıaniye. 

Almanlar Odesa 
mudafaasını 1 

yaramıyor 
Londra 9 (a. a.)- Tas ajansı· 

nın odeıadan öğrendiğine göre, 
dütman odesa mudafaalarını yar
mak için yaptığı bütün teşebbüs• 
lerde akamete uğramıştır" 29 gün· 
denberi süren düşman taarruzu püs 
kürtülmüş ve düşmanın ,seçme tü. 
menleri imha edilmiştir. Muhasara 
altına alınan şehir zabt edilemez 
bir Sovyet kalası olmuıtur. Bu şeb 
rin asla zapt edilemiyeceği söylen 
mekte ve şehirde normal hayatın 
sanat ve fen müesseselerinde çalış 
manın devam eyledigi bildirilmek· 
todir. Leninrrat mıntakasıoda son 
derece ıiddetlı mubarobeler olmak 
tadır. Fakat Almanların şehri çevir· 
mit olmaktan uzak bulundukları 
muhakkaktır. 

Lenio,-radın uzua ve çetin ınu 
kavemole baıırlandıtına bor şey 
delalet •tm•ktedir. Bu ıribi bir mu· 
kavem•lla mDmkllD olduta da aıl· 

hava hücumları 
Bir çok lngiliz il· 
manın• ağır çapta 
bombalar •tıldı 

Berlın 9 (a.a.) - Dün rece 
lnriliz bomba tayyareleri Alman• 
yanın garbında ve morkezınde ba 
zı şebırler üzerinde uçarak bılhu· 
sa Kassel mıntakasına bombalar 
atmıılardır. Sıvil halk arasında · ba 
zı zayiat olmuştur. 

liorlin 9 (a.a) - Alman ıa• 
Vaf tayyareleri 8 eylül recesi lıı• 
ailtere ve lskoçyanın bütün ıark 
sahilinde Britanya limanlarına ta· 
arruzda bulunmuştur. Hamler va 
Tayms nebirlerinın mansabında 
bulunan bir çok limanlara. Boıtoo 
ve Peterfıld'o ağır çapta _bomba• 
larla hücum edilmıştir. 

Taymiı balicinin medhaliode 
Marrat ve Ram•rat'a müe11ir hü· 
cumlar yapılmıştır. Liman teılH• 
tında büyük yangınlar çıkmış vo 
şiddetli inlılaklar olmuştur. üoo• 
dan başka bır çok ioırıiiz havı 
meydanlarına da mnvaffakiyet~o 
taarruz odılmiıtir. Hınrar ve llg• 
naklara isabetler olmuş, yıoırınıar 
çıkmıştır. )eri 

Oıj-er bazı . aavaı tayyare 
lskoçyı .. billeru>de S boa tonluk 
bir tıcarot ,-emııi vo kafile içu:ıde 
gidon 6 ili 8 bin ton hacminde 
dıter bır ticaret l"•mııi batırmıı 
lardır. Her iki l'•ıoıye de tam ••• 
beller olmllf .,. ıı.Wde derlııW 

Hlmlallı~L· ~~ .. 

..,....._. ' ~lir. ·-d., fffbıt •dil· btori vokae 
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Atlantik 
muharebesi 
ne halde? 

Esas hedef: Halkı ça
murdan kurtarmak! 

Valimizin Osmani
gedeki teftişleri 

" Osmaniye Ezeldenberi çamur 
va toz deryası halindeydi. Be· 
lediye, bu kasabada en bUyUk 

-
Genç ve faal beledlye 
reisimiz anlatıyor: 

" Yolları ya_p_11-rk-en-,I 

programa bağladığımız bir 
kararı tatbik ediyoruz. Mak· 
sadımız şudur: Demir le· 
kerlekli uesaiti nakligegi 
şehrin dışından geçirmek. 
Bu suretle halkın huzur ue 
süktlnu, şehrin temizliği fe· 
min edilmekle beraber , 
Adananın ticari u11zigeti de 
göz önünde tutulmuşfor.,, 
a o ki türlü lıelediyecilik vardır: 

Biri, beldenin yalnız dış man• 
zarasını boyayan, aUıklayıp mak
yajlıyao pasif belediyecilik· diğeri 
ileri bir zihniyetin idrakiyle randı
manı metodlayıp programlıyan ak
tif şehircilik. 

Birincisinde şehir, ipekli çora
bını sıyırınca ayağında kiriyle iğ· 
renti veren nafile bir kadındır; 
ikinci.inde belde, dibeo, bucaktan 
arınmış, temiz, pik görünüşü ile 
İmrenti veren rahat bir çatıdır. 

Bir topluluğun ekseriyeti aley· 
hine, hnıur ve ıükilnıı paha11na 
şehrin yaloız göze görünür taraf· 
!arını süsleyip püsleyen idarei mas
lahatçı zihniyet, Türkiye Cümhu· 
riy~tinin ana prensibi için geridir, 
riyadır, göz boyacılıktır. 

llu iki türlü zihniyetin han· 
gisioin iş başında olduğunu gör• 
mek için bir şehrin evveli ana 
yollarına, caddelerine, parklarına 
bakmak kafi değildir. Dip, bucak 
ıobklarına, mahallelerine, halkın 
ihtiyaç ve zaruretlerine göz atma· 
lui.ır. 

• A nkara, lstaobol ve lzmirden 
ıonra dördüncü gelen Ada

nayı ve belediyeciliğini daha ilk 
bakışta ikinci zihniyete, yani ran
dımanı metodlayıp programlaştıran 
ileri bir belediyeciliğ'e almak İsa· 

betli bir görüş olıır. 
Son günlerde dikkatınıza çarl>' 

mamak imkinı yoktur: 
· Şehirde hümmalı bir yol faali· 

yeti var. Mohtelif yollar ve cad
deler parkelenmekte, ara sokaklar 
tamir görmekte, çakıllar, yaya kal
dırımları döşenmekte, kanalizasyon 
faallyetiotı hız verilmekte, ihaleler 
yapılmakta ve kışa kadar da bütün 
bu yol faaliyetinin ikmiline çalışıl

maktadır. 

Adana belediyesinin, yol üze. 
riodeki bu sürekli çalışması hak· 
kında malOmat ve i2'11hatını rica 
ettiğim sayın Belediye Reisi Kasım 
Ener, bir razeteciye izahat verme
nin efkirı umumiyeye hesap ver
mek demek olduğunu pek güzel 
aoladıgını gösteren bir nezaketle 

' beni ıehri dolaştırmak zahmetine 
katla,ıdı. 

• 
Altımızdaki otomobil, en 

evvel ıehrin bozuk, yam. 
rı yumru, tozlu topraklı bir yolu. 
na aaparken dütüodiiiümü açığ'a 
vurmaktau kendimi alamadım ve 
sordum: 

- Şehrin yapılmıı güzel yol· 
!arını röstermek varken, bu toz 
deryasını göstermek, Adana bele
diyeciliğ'i bakkıoda biç de iyi ol· 
mıyacak bir not almama sebep 
olmıyacak mı? 

Genç belediyeci güldü: 
·Hayır, bilakis, size evveli ıehrin 

en bozuk, feua yollarını, çirkinlik· 
lerioi röıtermek istiyorum. Fakat 
bu çirkinlikleri gösterirken beledi
yenin yol faali1eti ve düşündükle 
ri kendiliğinden meydana çıkacak 
ve iıte a11l o zaman ıize tatmin· 
kir bir fikir verebilecek. Bir şeb· 
rin, senelerce evvel yapılmıı, bel
li başlı cadde ve yollarını göster• 
mek neye yarar. 

işte, Türkiye cümhnriyetioio 
idare adamında aradığı zihniyet 
diye düşünürken, belediye reısı 
yollar hakkında birer, birer iza• 
bat veriyor. 

Hürriyet mahallesini Taş kara• 
kola bağlıyau yoldan geçerken 
anlatıyor: 

• Kııın bu sokaklardan geçmek 
lmkioı yoktur. Bu rördüğünüz toz 
tabakalı ,.im•lar lıatlayuıca bir ... 

sadımız halkı bu çamurdan kurtar I 

ma~, vesaiti nakliyenin geçmesini 
t~mın etmektir. Burada gördüğü
nuz yol faaliyeti bu maksada ma
tuftur. Bu yollarda kaldırım yapıp 
ortasına Ç•kıl döşeyoruz. 

Reis devam ediyor: 
- Burada sebze hali, taşkara 

kolu yolunu debboy parkesine 
esaslı bir yol olarak bağ'lıyaca· 
ğ'ıı .. 

S.rdum: 
- Belediyenin yol faaliyetin· 

de prensibi oe dir? Tereddütsüz 
cevap veriyor: 

- Prensibimiz şu : şehir da
hilinde hiç hir şose yapmak iste
miyoruz. Şose ile parke arasında
ki fiyat farkı bir mislinden bir az 
fazlayı geçmekle beraber bunu 
tercih ediyoruz. Lakin buna mu
kabil ·dayanma itibarile fark oo 
mislidir. Parkeyi halkı, çamurdan 
ve tozdan kurtaran en iyi bir yol 
olarak kabul ettiğimiz için şehrin 

içinde muvakkaten çakıllanan yol
lar bile yakın bir zamanda parke· 
lenmek üzere hazırlanmaktadır. 

Taşkarakolu ·sebze halini gös
teriyor: 

- Bu yol on dört buçuk 
metre genişliğindedir. Parkesi ya
ya kaldırımı, kanalı, istimlaki ile 
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Nejat Böğürtl~ 
işe başlanmış bulunuluyor. Bu yo- J 
la sarfedilecek paranın yekOou 
yüz bia lirayı bulacaktır. ihalesi 
yapılmıştır. lstimlikioe de kıymet 
takdir edilerek başlanacaktır. 

Otomobil bir meydanlıkta du
ruyor: 

- Buraoı debboy meydanlı· 

ğ'ıdır. Buraya küçük bir park ya
pılmıştır. Etrafıodaki dükkanlar 
iıtimlik edilmiştir. Yıkılıp saha ge· 
oişliyecek ve park büyültülerek 
halkın istifadesine arzolunacaktır. 

istimlak muamelesi bitmiştir. 

• Tekrar duruyoruz: 

- Yolları yaparken programa 
bağladığ'ımız bir kararı tatbik edi 
yoruz. Maksadımız şudur: demir 
tekerlekli vesaiti nakliyeyi şehrin 
dışından geçirmek. 

Bu suretle halkın huzur ve sü• 
kQnu, şehrin temizliğ'i temin ' edil· 
mekle beraber, Adananın ticari 
vaziyeti de göz önünde tutulmuş· 
tur. 

Bu yollar yapılıp tamamlanın
ca, artık köylerden gelecek vesa
iti nakliye, şehrin İçinden geçme
den doğrudan do§'ruya hükOmet 
yolu, askeri debboy, taşkarakolu 
ve sebze hali istikametinden seb. 
ze pazarına inecektir. 

işte elektrik şirketi ve buğ'
day pazarı arasından geçen yol ... 
Bu yolun da .medbali. ~arke olarak 
6 bin liraya ıhalo edıldı. 

Reşatbey mahallesini geziyoruz: 
Burada yollar çakıllaomış ve 

çakıllanmaktadır. Yaya kaldırımla
rı yapılmış olanlar ve yapılmakta 
olanda vardır. 

Reis: 
Pratik Bu çakıl döşeme • diye 

devam ediyor muvakkat tetbir· 
!erdir. Halkı kışın çamurdan 
kurtarmak içindir. Bu, en basit ve 
pratik usnldür. Ye ilk fırsatta 
bn yollar parkelenecektir. Esasen 
0 ?.a göre yapılmaktadır. Bundan 
dıger bir maksat'da ana yolları 
kurtarm.aktır. Bittabi şimdilik para 
me•elesı de mevzubahistir. 

Belediye •<\İSİ şehrin yaptırıl· 
mış ve yaptırılacak ulan yolları 

b.akkın~a o kadar çolo. izahat ve
rıyor kı, bunları birer, birer yazmak 
imkinı yok. Şöyle bir tasnife tabi 
tutuyorum: 

Yaptırılmış olan yollar: 
1- Taş köprü - set ( seyhan 

caddesi ) 
2- Asfalt - dörtyol ağzı - ku· 

ru köprü ve (ismet lnönü caddesi· 
nin bir kısmı) 

3- Kuruköprü - hacıbayram • 
sebze pazarı. (Bu üç yolda parke· 
lenmiştir.) 

ihale edilen ve yapılmağa baş· 
lanao ve bu kış içinde yapılacak 
olan yollar: 

1- Elektirik şirketi . salcılar 
yolu ( ön kısmı ) 

2- Tlimen binası - salcılar 
(ordu caddesi öo kısmı) 

3- Sebze hali • taş karakolu 
4- Sebze hali - mirzaçelebi. 

ikinci gurup: 
Parke yapmak için hazırlanan 

yollar: 
1- Seb'Ze pazar1 • mirzaçele

bi yol•. 
Şoseler. 

1 - Askeri hastahane şosesi 
( yapılmıştır ) 

2- Şehir dışı: Taı karakolu 
• debboy şosesi ( ihaleye çıkarı. 
lacaktır) 

Tamir edilen karke yollar: 
1- Çınarlı mahallesi. 
2- kuruköprü, mermerli, tepe 

bağ'ı, hükOmet cıvarı ve Türkoca
gı mahalleleri ve cıvarında tamir 
edilen Arnavut kaldırımı yolları. 

(Bu yollara şimdiye kadar hiç el 
sürülmemişti) buralarda 12 yol ta· 
mir edilmiştir. ikisi de tamir edil
mektedir. 

Yaya kaldırımı yapılıp çakılla· 
nan yollar: 

Bu yollar halkın, vesaitinakliye 
nio geçişini temin edebilmek için 
yapılmıştır: 

Reşadiye ve türkocağı olmak 
üzere sekiz yol yapılmıştır. lkiside 
yapılmak üzeredir. 

• Bu y a p ı 1 a o ve yaptı-
rılmak üzere bulunan yollar ıçıo 
belediye bütceainde geçen seneler 

Deuamı dördüncüde 

- -
belediyeciliği göstermiş, zemini - toprak ve çamurdan kurtarma 

işini başarmıştır.,, -
Tetkikat yapmak ve teftişlerde bulunmak üzere Osmani

yeye giden ve avdet eden Seyhan valisi Faik Üstün, 
teftişleri etrafında bir muharririmize şu beyanatını vermiştir. 

- Osmaniyeye ara, sırae g 
diyorum. Fakat esaslı ve umumi 
bir teftiş evvelki senenin teşrini
evveliode yapmıştım. Bu kadar 
oldukca uzun bir fasıla ile ve bu 
defa beş gün kalmak suretiyle ge
niş bir şekilde merkezde ve bir 
kısım nahiye ve köylerde tetkik
ler yapmak fırsatını buldum, 

Eo çok beğendiğim ve takdir 
ettiğim vakia, Belediyenin bu müd
det zarfında vücude ğetirdiği par
ke ve kaldırım inşaatıdır, Ezelden 
beri zemini taş görmemiş bir ça· 
mur ve toz deryası halinde idi. Bu, 
halk için büyük bir müşkiliıt ve 
sıhbatsızlığı tevlid ederdi, Belediye 
bu kasabada en büyük belediyeci
liği göstermiş zemini toprak ve 
çamurdan kurtarmak işini başar
mıştır. 

Bütçesi 25 bin liradan ibaret 
olan bu kasaba belediyesi, takdire 
şayan bir gayretle bu güne kadar 
parke ve kaldırımlara 20 bin lira
dan fazla para sarfetmiş ve bütün 
çarşıyı ve kir kısım mahalleleri 
ve istasyona giden yolu döşemiş
tir. 

Şimdi Osmaniye temiz, güzel 
bir kasaba manzarası almıştır. Ye
ni ihalelerle parke yolun istasyona 
bağlanmağa çalışıldığı da görülü
yor. 

Maarif cephesinden yaptığım 

tetkiklerfmde verdlğ'i intibalar şun· 
!ardır: 

18 köyde mevcut üj-retn:u~n 

eğitmen okullarının bütün binaları 
ihtiyaca aallh bir hale getirilmiş 

bulunmaktadır. 

Merkezdeki 
zun da muhtacı 
gördüm. Derhal 
dik. 

büyük okulumu· 
tamir olduğunu 

tahsisat gönder-

Dr. Ahmet Remzi 
tehrlmlzde ' 

• Adananın çok yakından tanı· 
dıgı Sıhhiye Vekaleti neşriyat bü
rosu doktorlarından Doktor Ah· 
met Remzi şehrimize gelmiştir, 
boş geldin deriı. 

Şehir otobUslerl dUn· 
denberi işlemiyor 

Dün yazdığ'ımız gibi, Başveki
le!, Ankara, lstanbul, lzmir müs· 
tesn~ olmak üzere vilayetlerde 
otobus seferlerini menettiğinden 
şehrimizde de otobüs seferleri bir 
ay müddetle tatil olunmuştur. 

. Bund.an haberdar olmıyan bazı 
kıms~lerıo dün durak yerlerinde 
otobus beklediği görülmüştür. 

Okuycularımıza bu hususu bir 
defa daha tekrarlamağı lüzumlu 
buluyoruz. 

Bu kazanın bu gün kirada o
kutulan çocuklar için yeni bir okul 
inşasına kati lüzum vardır ve ~ u 
da mesai proğramımıza ıdhal edil· 
miş bulunmaktadır. 

Dünya buhranı zail olup da 
inşaat imkanı . bulunduğu zaman 
ilk yapılacak okullarımızdan biri 
olacaktır. 

Ziraat tetkiklerinde şunları 
gördüm: 

Oımaniye Adananın değil bel
ki Türkiyenin, en feyyaz bir mın· 
takası halindedir. Pirinç, fıstık, 

susam. narenciye, hububat, pamuk, 
maden, odun, kömür, hepsi bu ka· 
zanın istihsal kaynaklarıdır. Ne 
yazık ki, nüfusun azlığı sebebiyle 
tabiatın bu cümertliğ'i karşısında 
çalışma itiyadı alınamamış ve bu 
kaynaklardan bihakkın ve geniş 

mikyasta istifade bu gün için 
mümkün olamamaktadır. Bununla 
beraber, narenciye hemen her evin 
bir iştigalı haline gelmiştir. Top· 
rağa yüz biodeo fazla ağaç dikil
miş olduğundan yakın bir atide 
bu kuaba umumi bir refaha muz· 
bar olacaktır. 

Kazanın bu seneki hububatı 

geçen senenin heman üçte birine 
düşmüş oldı•ğundan bu vadide sı· 
kışık bir vaziyet vardır. Pamuk
lar da geçen senenin yarısını bile 
bıılmıyacaktır. Buna mukabil pirinç 
fıstık, ·Ve susam efsiz bir rekor 
gastermektedir. 

Hastaneyi gerek yeni dokto· 
run gayreti, srerek hususi nakdi 
yardımlarla iyi ve temiz bir halde 
bulmakla memnun oldum. 

Kazada emniyet, asayış işle
rinin mükemmel olduğuna söyle
meği zait bulurum. Halk arasında 
gittikçe artan bir ahenk gördüğü. 
mü de mem•uniyetle söyleyebilirim. 

Belediye, benzin karne
si vermeğe başladı 

Baı vekaletin benzin tabdida· 
tına ait kararı mucibince, otomo· 
bil ve kamyon sahiplerinin, benzin 
alabilmek için belediyeye müracaat 
ederek birer kame almaları icabet. 
mektedir. 

Belediye dünden itibaren oto
mobil ve kamyon sahiplerine bu 
karneleri vermeğe başlamıştır. 

YUzUcUlerimlz kupa 
kazandı 

Türkiye su sporları biriocilik
leriode çok iyi derece almış olan 
Seyhan bölıresine beden terbiyesi 
umum müdürlüğü tarafından Ak· 
deniz gurubu birindliği kupası gön 
derilmiıtir. 

YAZAN 
A. Ş 

Esmer ._ ___ _, 

logiltere ile Al • 
manya arasındaki mü 
cadelenin inkişafını 

takip ederken , bir 
nokta daima göz ö. 

nünden kaçırılmamalıdır: Askeri 
harekat çok yayılmıştır. Avrupa· 
nın şarkında Polon yadan Avropa• 
nın şimalinde Norveçe oracian 
Belçikaya, Hollandaya, Fransaya, 
Balkanlara ve nihayet şimdi de 
Rusyaya intikal etmiıtir. 

Fakat harbin neticesi, her cep 
heden ziyade Atlantik denizinde
ki mücadeleye bağlıdır. logiltere 
ile Almanya arasındaki bu boğuş
ma Alman ve lnğiliı toprakların· 
da vukubulmuyor. Henüz bir ka· 
rış lngiliz toprağ'ı Almanya veya 
müttefikleri tarafından işgal edil· 
mediği gibi, bir karış Alman top· 
rağı da logiltere veya müttefik
leri tarafından işgal edilmiş de
ğildir. Almanlar lngillere toprak· 
!arına, lngilizler de Almanya top· 
raklarına ayak basmamışlardır. 

Fakat Atlaotik denizi, dolayisiylcı 

lngiliz toprağı sayılır. Abluka ve 
mukabıl abluka mahiyetini !\lan 
bu mücadelede Almanya, zaruri 
olarak, Atlaotik denizinden müs· 
tağni kalmıştır. Bu yüzden büyük 
zorluklarla karşılaşmakta olduğu· 
na şüphe yoktur. Fakat lngiltereı 
Atlantik denizine hikim olduğun
dan Almanlar, bu hakimiyetin ne
ticesine katlanmak mecburiyetin
de kalmışlar ve hesaplarını ona 
göre yapmışlardır. 

Binaenaleyh Atlantik mey· 
dan muharebesi adı verilen mü· 
cadele, hakikatte logiltereyi bu 
denizi kullanmaktan menetmej'e 
matuf bir teşebbüstür. Eğ'er Al
manya buna muvaffak olursa ve· 
yahut da lngiltereoio istifadesini 
büyük ölçüde tahdit ederse, lngi
lizletin harp potansiyeli zayıflıya· 
cak ve lngitere mücadelede de
vam edemiyecektir. Müessir ablu
kaya karşı logiltere'nin mukave· 
met kabiliyeti, Aloıanya'oın mu· 
kavemet kabiliytinden çok daha 
zayıf olduğu açık bir hakikattir. 

Bu bale nazaran acaba ameli 
sabada lngiltere'nin ablukasından 
ibaret olan Atlantik meydan mu
harebesi nasıl inkişaf etmektedir.? 

Mücadelenin diğ'er safhaları 
hakkında her iki taraf da mala. 
mat verdiği halde Atlantik mu
harebesi hakkında pek az malQ. 
mat verilmektedir. Bu mücadele· 
nin inkişafı hakkında bir büküm 
verebilmek için şu noktalarıa bi
linmesi Jazımdır: 

1- lngiltere'nio gemi zayiatı 
nedir.? 

2 - Almanların denizaltı ve 
tayyare zayiatları nedir? 

3 Her iki taraf da zayiat· 
!arını ne dereceye kadar telifi 
eda biliyor? 

( Deuamı üçüncüde ) 
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- Vaktiyle hepinizin şefi olan babam 
namına sualime cevap istiyorum. 

Babam knot dö Bolsberg, Stafan 
Taldek hakkındaki kanaatlerinde yanılmış 
olduğunu hayatının son günlerinde anlamış 
ve bunu büyük bir dürüstlükle itiraf et
nılşti. 

Taldekiu iyi idare edilmek, kendisine 
yardım gösterilmek ıartiyle memleketimi· 
zin taalisi uğruna çalışacak iktidarda ol
duğ'u kanaatine varmıştı . 

Prens Çemi ve sizler, babamın ka. 
naatlerindeki bu değiıiklikten haberdar 
olmadığınızı ve bana yeminle temin ede
bilir misiniz? 

Hiçbiri cevap vermedi. SükOtları bir 
itiraftı. 

Yalnız Ronald, samimiyetle isyan ve 
itiraz etti: 

- Ne söylüyorsun Mariyal 

Bu inanılacak ıey mi? imkansız.Be-;;' 
inanamam, aklım almıyor .. 

Mariya Kuzenine dönüp, mahzun bir 
gülümseme ile: 

Hakkın var Ronald, dedi, evveli ben 
de inanmamıştım. Lakin reddi imkinsız 

bir delili elime alıp gözlerimle görünce 
tüphem kalmadı. 

- Neydi o delil Mariya? 
- Babamıa Stefan Lıld.ı.. 

bir mektup ... 
ihtilalcilerden biri nptetmeğe muvaf 

fak olamadığı bir nida ile sözlerini mey
dana vurdu: 

- Ah 1 Demek Taldeke yazmış • 
t 1 1 

Mariya ayni zamanda müstehzi ve 
mahzun bir tebessümle: 

- Evet, yazmıştı, diye söylendi çıok 
fena değ-il mi? Yazmasaydı inkar edebilir 
bilmediğinizi söyli1ebilirdiniz. 

Fakat ben, babamı o bu kadar mühim 
bir kararı arkadaı tanıdığı sizlerle müna. 
kaşa etmemesi imkansızdı. itiraf ediniz, 
hepiniz biliyordunuz değ'il mi? 
Genç kadının sözleri delilleri degiştirmiş 

ihtililciler suçlu vaziyetine düşmüşlerdi. 
Hepsi başlarını önüne eğ'di. Yalnız pren• 
hiddetle: 

- Evet, diye mukabele etti. Biliyor· 
duk. Fakat bu ani fikir tahavvülüne oe 
mana verebilirdik? insan bütün hayatınca 
idealini teşkil eden bir fikri birkaç hafta 
içerisinde inkir edemez. Binaenaleyh bah
settigioiz mektup ancak şu şekilde kabili 
izahtır: 

Kont o zamandan rahahızdı ve zihni 
kabiliyeti zaiflamıştı. Mariya hiddetle ayağ'a 
kalktı: 

- Susuol Babamın ölünceye kadar 
bıınamamıı olduğuna pek all blliyonanııı 

ıı. •• aHlı 

- Babmın bazı ihtiraslar için can 
sıkıcı olmağ'a başladığı bir sırada hemen 
hemen birdenbircı ölüvermesini de benim 
garip bir tesadüf eseri bulmam lizım 

değil mi? 

lbtilalcilerio başı öne eğildi. hepsi 
yere bakıyordu. Rooald atıldı:1 

- Mariyal Beni böyle bir cinayetle 

nasıl itham edebiliyorsun? 
- Senden hiçbir zaman şüphe etme· 

medio Ronald ... 
Gururla muhataplarını süzerek: 
- Bu vaziyette, artık benim için 

mevcut olmayan bir ı!ava için verdiğ'im 

sadakat yemini hükümsilz saymayı tabii 

görürsünüz, dedi. Hareket serbestimi bu. 

günden itibaren kazanmış buluyorum. Ba· 

bamın mektubundan çıkardığım direktif
ler dairesinde tek başıma çalışacagım. 

Allaha ısmarladıld 

Merdiven başına gelmişti ki prensin 
sesi hiddetle yükseldi. 

- Bir dakika , Mariya dö Bols -
berg .. 

Genç kadın geri dönerek mağrur bir 
tavırla: 

- Söyliyecek başka sözüm kalmadı, 
dedi. • • 

- S'elP•• IJ.&.. .~ • .aı .. - ... ı.1..a-1 .... ., 

Beni dinleyin: 

Siz partimize b a ğ l ı kalacaktı • 
nız 

- istifa ediyorum. 

- Partimizden istifa edilemiyeceğini 
biliyorsunuz. 

Mariya istihfafkir bir tebessümle ve 
müstehzi mukabele etti: 

- Sizi ele vereceğimdenmi korku· 
yorsun uz? 

Benim bu alçaklığ'a tenezzül etmiye· 
yeceğimden emin olabilirsiniz. 

ihtiyar tehdide başvurdu: 

- lstiyerek veya istemiyerek dava• 

mıza hizmete devam edeceksiniz Militza 
Yalooris.I 

- Hayır! 

- Sizi partiye ölünceye kadar bağ· 

!ayan ve tarafınızdan hiç bir tazyik al· 

tında olmaksızın söylenilmiş bulunan ye· 
minin sözlerini hatırlatırım. 

- Lüzumu yok, yemini hatırlıyorum. 
Fakat bu yemin hükümsüzdür, çünkü 
benden bir yalan sayesinde alınmış • 
tır . 

Prenı, bu hücuma mukabelede bulun 
makıızın devam tıtti: 

ın- ·--' 

-
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Atlantik 
besi ne 

muhare· 
halde? 

/Baştarafı ikincide/ 

IRAN 

Alman - Sovyet har-
RUSLAR 

bir gUnde 71 tay
yare kaybettiler 

Berlin, 9 [a. a. ] - Sovyetler 
7 eylülde ceman 71 tayyare kay· 
betmişlerdir. Ayni gün Alman 
hava kuvvetleri Odesa' da çevril
miş bulunan kıtalara muvaffaki· 
yetle bücum etmeğe devam et· 
mişlerdir. Şehir dahilinde ve cİ· 
varlarda asker tecemmüleri, yü· 
rüyüş halinde kollar ve nakliye 
vasıtaları imha edilmiş veya boz. 
guna uğratılmıştır. 

Meçhul bir tayyare I ' 
tarafından ..._ __ 

1Amerikan -
Talepler kartJısın· 
da tereddüt gös· 
teriyor 

lngilizler, iki ay evv•line kadar 
aylık zayiat mi.tarını bildirme•!• 
idiler. Fakat bu m1lO:aatıo strat•jil< 
sebeplerle verilm •yeceği bildırıl· 
mi ş tir. Ve iı<i aydanberi de 
malOmat verilmektedir. Yalnız ıon 

1 hir kaç aylık vasati zayiat, dört 
yüz ile beş yüz bin ton arasında ----------------------------------------dinde kıs gelmeden yeni gemisi Londra: 9 [a. a.] - Tahran· 

daki lngiliz ve Sovyet elçileri lran 
bükOmotine anlatmışlardır ki lran· 
da aktedilecek mütareke Alman 
kontrölü altında bulunan bütün el
çiliklerin kapatılması hükmünü de 
ihtiva eylemelidir. 

1 idi. lngilizler temmuz ve ağustos 
aylarınm daha iyi olduğuna iddia 
etmektedirler. Fakat şunu söyle· 
mek lizımd'Tki logılizlerin bu ra• 
kamları gizlemeleri, işlerin iyi yü· 
rümedığine dair tüphe uyandıran 
bir amildir. Almanlar, son ay için· 
de beş yüz küıür bin ton logiliz 
gemi•i batırdıklarını iddia etmek· 
tedirler. Bu evvelki aylar için v,,.. 
rilen rakamlardan daha azdır. Al· 
manlar, bunu, lngiltereye gitmeltte 
olan gemi tonaj nın da azalmış ol· 
masiyle izah etmektedirler. Hedef· 
!er azaldığıoa göre, zayiat da ta• 
bii olarak azalmıştır demek i.ıtiyor· 
!ar. Filhakika Almanların geçen 
aylara nazaran daha az bir ral<am 
olarak verdikleri yarım milyon ton, 
ln1ilizlerin 'ltabul ettikleri en ağır 
aylık zayiat yekOnundan daha yiık· 
selir. Fakat şunu unutmamak li· 
zımdır ki, aynı ay için Almanların 
verdikleri rakamlarla (ogilızlerin 
verdiltleri rakamlar ara•ında yüzde 
yüz batta bazao daha fazla fark 
vardı. Almanlar sekiz yüz bin ton 
batırdıklarını iddia ederler, lngi• 
!izler dört yüz bin ton kaybettık 

Oı7orlardı. 

.. 
.................................................... batırıldı 

inkisaflara şahit olacağız Alman taraftarı Ja· 
pon gazeteleri, Al· 
manga ile Amerika 
arasında bir ihtilaf
tan kaçınılamıgacağı 
fikrinde 

D•yli telgrafın siyasi mnhar· 
ririne gore, ltalyan ve Fransız 
elçilikleri de ayni surette kapa
nacaktır. lran hükOmeti Almcnlar 
hakkındaki Rus . lngiliz taleple
rine karşı bazı tereddüt göster
mektedir. 

y ~ Harbin üçüncü 
Ne~~i~ti: yılı baş larken 

yazılan yazılar 

Kehanet babında 
Rıhtımda müteaddit antrepo 

)ar ve burada bulunan harp mal
zemesi yakılmıştır. 

Sadak .. 1 .. 
•-----__ ve soy enen soz .. 
ler de h• r iki taraf, pek tabii ola· 
rak, zaferin kendi""tine gülümsedi .. 
ğinden emin görünüyor, gelecek s~
neye daha büyük bir hızla hazı• 

rlanmak lüzumunu ileri sürüyor. 

Harbin ne kadar 
süreceğinden bah
soluouyordu . Bir 
çokları fikrini söy-!

Yazan 
Server 
BEDi 

ledi. içlerinden biri saatine balr· 
tıktan sonra: 

Krım'ın garp sahili açıkların. 
da Alman savaş tayyareleri dün 
Sovyet gemilerine hücum ederek 
6,000 tonluk bir ticaret gemisini 
ateşe vermişlerdir. Bundan başka 
J0,000 ve 5,000 to.nluk 2 nakliye 
gemisi de hasara ugratılmıştır. 

Vaşington 9 a.a, - Ameri\ıa 

hariciye nezaretinin bildirdiğine 

göre, bir Amerikan ticaret gemi· 
si Kızıldenizde bir tayyareden atı
lan bomba ile batmıştır. 

Stokholm, 9 [a. a.] - lranın 
lngiliz • Sovyet kuvvetleri tarafın· 
dan işgal edilmiş kısımlarıodaki 
Alman menfaatlerinin himayesini 
l•veç hükOmeti deruhte etmiştir. 

Harbin bütün ağırlık merkezi• 
ni Alman - Sovyet harbi teşkil 
etliği için bütün gayretler bu cep· 
heye çevrilmiştir. Bu harbin neti· 
cesi sulh demek olmamakla bera· 
ber Almanyanın zaferi, yahut Sov
yetlerin uzun zaman dayanarak SÜ· 

rekli bir cephe kurmaya muvaffak 
olmaları harbin gidişi üzerinde bü· 
yük tesirler yapacak amillerdir. 
Bundan dolayı, bütün Alman harp 
makinesini üstüne çeken ve düş
manı ağır suretle yıpratan Sovyet· 
!erin mukavemetini arttırmak için 
lngiltere ve Amerika ellerinden 

= Benin trenime yirmi beş 
dakika var, dedi, fikrimi kısaca söy
ledikten sonra gideceğim. Hepiniz 
aldanıyorsunuz, 

Londra: 9 ,[a. a.] - «Anna• 
list» askeri vaziyet hakkında di· 

yor ki: 

Vaşington 9 ( .u. ) - Hari· 
ciye nezaretinin bildirdiğine göre, 

Kızıldenizde bir Amerikan vapu· 

runun bir tayyare tarafıodan bom· 

balanarak battığı haberini Kahire 
deki Amerika elçiliği göndermiş· 

tir. Taarruz eden tayyarenin kime 

ait olduğu belli değildir. Vapur 
müretteLatı kimil~n kurtarılmış .. 

tır. 

İran talepleri 
kabul etti 

- gelen bütün gayreti sarfederken 
Almanya, Rus seferinin müzmin ve 

. eritici bir cephe harbine dönme· 
mesi için her tedbire başvurmaya 

hazırlanmaktadır. 

Bugüne kadar elde edilen ne· 
ticelere göre Rusyada bir kış har
bi muhakkak sayılabilir. Alman or· 
duları, önümüzdeki son mevsim 
haftalarında Leoingradla Odesayı 
alsalar. biraz daha ileri gitseler 
bile, Sovyet ordusu daha gerilerde 
bir cephe tesis edecektir. lranın 
işgali suretile Rusyaya yardım ha
zırlıkları, Almanyanın lsviçreye ve 
şimal memleketlerine askeri kış 
levazımı ısmarlaması barbin sürece· 
ğine her iki tarafın da kanaat ge
tirdiğini gösteren alametlerdir. 

Almanyanın, Sovyet Rusyayı 
yenmesi - biç şüphe yok ki -
- harbin Almanya lehine zaferle 
bitmiş olması demek değildir. Sov· 
yet inhizamı Almanyaya maddi ma• 
nevi çok şeyler kdzandırır, müca
deleye uzun müddet devam imkanı 
m temin edebilir. Fakat, harbi ka· 
zanmış olmak için Sovyetlerden 
sonra lngilterenin de imhası lizım· 
dır. Halbuki Almanyanıo Rusyada 
galebe çalmaması, hatta o geniş 
cephede mıhlanıp kalması. zorluk· 
ların artmasına, tedrici çözüntülere 

ve nihayet hezimete sebebiyet ve· 
rebilir. Bundı.n dolayı, logiltere ve 
Amerıka, Rusyada harbin uzaması 
icin Sovydlere ne kadar çok yar· 
dıma hazırlanıyorlarsa, Almanya 
da harbi kısaltmak ve çabuı< ne· 
tice almak için o derece gayretli 
davranmaya mecburdur. 

Bn gayretlerin, karadan deni· 
ze geçeceğini gösteren haberler 

geliyor. 
Alman donanması başkuman· 

danınıo şu sırada Sofyada bulun· 
ması, Bulgar kralı tarafından ka· 
bul edilmesi manidardır. Bulga· 
ristan, Almanyanıo deniz faaliyet· 
!erinin yolu üzerinde olmadığı için 
deniz kumandanıoın Sofyayı ziya• 
reti, ancak, Almanyanın Karade· 
nizdeki Bulgar limanlarından isti· 
iadeye hazırlandığına işarettir. E
sasen, Almanyanın Bulgar limanla· 
rındaki hazırlıkları, Suvyet harbin
den çok evvel, Alman orduları 
Bulgaristana girdiği zaman başla· 
mıştı. 

Hazırlığıo bitmiş olduğuna 

hükmedilebilir. Almanların, deniz. 
den nasıl bir taarruz faaliyetine 
geçeceklerine dair elimizde malO· 
mat yoktur. Karadenize harp gemi· 
lerinin geçmesine imkan olmadı
ğına göre, bu hareketin Almanya
dan Bulgaristana nakledilebilmiş 

vasıtalarla, belki de Sovyet filosu 
üslerinden mahrum kaldığı zaman 
yapılacağıoa ihtimal verilebilir. 
Bulgaristanda görülen siyasi faali
yeti de Almanyanın bu yeni hazır· 
lıklarile alakalı görmek mümküu
dür. 

Bu harp en az on sene daha 
sürecek. Ben bunu evvelki günkü 
makalemde çıtlattım, fakat müd
det tayin etmedim. Şimdi şu iki 
elimin parmaklarını görüyormuşum 
gibi önümüzdeki ateş ve kan se· 
nelerini de göriiyorum: On, evPtt 
on S'nel Evveli. bu Alman - Rus 
harbi dört seneden fazla sürecek. 

Ne Almanlar daha evvel Ru•· 
!ara pes dedirtebilirler, ne de Ru•· 
!ar Almanları daha evvel keudi 
topraklarından atabilirler. Düşünü· 
oüz ki, daha Amerika , J•ponya 
harbe girmedi; !sviçre, ispanya, 
Portekiz, !sveç, Bulgaristan halii 
kenardadırlar. Bunların hepsi gire· 
ceki dahası var: Fransa, Belçika, 
Hollanda, Norveç tekrar hatbe a· 
tılacaklar: l~e Cenubi Amerika 
devleti de karış>cak dört kıta üstünde 
yeryer cepbeier teşekkül edecek, 
bütün Okyanuslarda donanmalar 
birbirine girecek. Arada bir kıoa, 
mevzii mütarekeler göraıiyecek de
ğiliz; fakat sulh ümidi hep Kalda
ğının arkasında hlacak: Bir çok 
memleketlerde her cinsten iht ılil
ler patlak verecek . 

- Müthiş bir tablo çiziyorsun, 
fakat sebeplerini izah etmiyorsun. 

- S~bepler meydanda: logil· 
tere harbı kazanmak için Amerika. 
nın yardımına muhtaç. Amerika 
mutlaka harbe girecek. Japon va da 
girecek. lngiltere ve Amerika, F· 
ransa Batı Afrıkadaki müstemleke
leri işgal edec• kler, imparatorlu· 
ğu tehlikede göıen Fransa da har· 
be girecek. 

Arkasından Belçika, Hollanda. 
ispanya derken ... 

Hatip sövledi, •Öyledi, Arada 
bir kendisine ihraz edenleri techile 
kalkarak söı.lerine devam ediy,ırdu. 
Nutku epeyce uzun sürdü. Nihayet 
harbin on sene devam edeceğinde 
israr ederek sözünü bitirdi. 

Ve saatine baktı: 
- Eyvah!.. Diye bağırdı, treni 

kaçırdım! O zaman, muarızlarından 
biri ona dedi ki: 

- Sen daha söyliyeceğin sÖ · 
zün ne kadar süreceğini bilmiyorsun 
da treni kaçırıyorsun, bu harbin 
müddetini nasıl tayin edebilirsin? 

[Taavlri efkir'dan] 

cFinlandiyalıların Ladoga ve 
Omega gölleri arasında Suvis neh, 
rine kadar ilerledikleri iddiası Fin 
ı .. talarının müttefikleri Almanların 
yanında taarruza devam etmek 
nİ) o tinde olduklarına hiç bir şüp· 
he bırakmamaktadır. Evvelki ge
ce muharabeye bütün cephede 
devam edildiğini bildiren itidalli 
Sovyet tebliği Rusları tabiye va· 
ziyetlerioe ve gerek Leniograd'da, 
gerek Odesa'da mukavemet ede· 
bilmek kabiliyetlerine güvendik· 
!erini ve bundan başka sonbahar 
murebesinde insanca ve malzeme 
ce ·yeni takviyeler sevkedebilecek 
iktidarda bulunduklarıoa bir ala
mettir.» 

lngiliz tayyareleri 
Norveç sahillerin! 

bombaladılar 

Berlin, 9 [a. a.] - D. N. B: 
8 eylülde öğle üzeri dört motorlu 
3 lngiliz tayyaresi Norveç sahil 
nuntakasına hücum ederek büyük 
bir irtifadan birkaç infilik bombası 
ntmıştır. lki Norveçli ölmüştür. 

Suriyeden tahliye edi
len Fransız askerleri 

Vişi : 9 [a. a.] - Suriyeden 
tahliye edilmiş olan 5000 Fransız 
askeri Mat9ilya'ya gelmiştir. 
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" Nöbetci eczane 1 
ıece __. 

Mustafa Rifat 
( Kale kapısında ) 

Tokyo 9 [a.a.] - Royter bi). 
diriyor: 

Japon matbuatı, Greer hadise 

si bakında mütalealarında J•ponya· 

nın üçlü pakt abkimıoı tatbik et· 
mesi ihtimali olduğu fikrini hale· 

ye çalışmaktadır' Alman taraftarı 

gazeteler Almanya ile Amerika 
arasında bir ihtilaftan kaçınılamı· 

yacağı fikrindedir. Bu mecmuada 
neşredilen bir yaıda albay Hay· 
yaomuşi endişeyi mucib şayiaların 

yayılmasını teessülle karşılamakta 

hükumetin takip ettiği esas politi· 

kasını tasvib etmekte ve pek ya· 
lı.ın bir buhranı önlemek için hal· 
lı.a düşman memleketlere karşı 

basmane hisler beslemeği tavsiye 
eylemektedir. 

lngillzler tlmal buz de
nizinde bir adayı ltgal 

ettiler 
Londra 9 (a. a.) - Müttefik 

kuvvetler şimal buz deoisinde Spi• 

tsberg adasına çıkmışlardır. Bu ha· 
reketin başlıca gayesi Sp tsbergte 

ki zengin kömür madenlerinin düş 
man tarafından kıılla,nl asına ma. 

ni olmaktır. Bu m hrukat menbaı 
şimdi Almanlara kapatılmış bulu· 
nuyor. 

Spitsherıı 'i işgal eden knvvetler 
Kanada, Britanya ve Norveç asker· 
!erinden müteşekkildir. 

Finlandlyadakl lngiltere 
elçilik erkinı 

Helsingi 9 ( •· a. ) - lngiltere 
elçiliği erkanı ve elçilik mensupla· 

rı bu sabah trenle Finlandiya hü· 
kOmet merkezini terk etmişlerdir. 

Anlı.ara: 9 (Radyo gazetesi) \n. 

giliz ve Ruslar lran bükOmetine 

bir nota göndererek !randa bulu-

nan Almanların tesliminiJ mihver 

elçiliklerinin kapatılmasını istemiş .. 

!erdi, Son gelen haberlere göre, 

lran başvekili, hükOmetin bu ta· 

lepleri kabul ettiğini, yani elçilik· 

!erin kapatılacağını, Alman teba· 

sının teslim olunacağını bildirmiş

tir. 

Mısır borsaslnda dolar 
Uzerlnden· muamele 

yapılmıyacak 

Kahire, 9 [a. a.J - Mısır hü· 
lıc.Qmeti, ask.eri kanunlara istinaden 

yirmi bir emirname neşrederek, 

herkesi elindeki Amerikan parası

nın tahvillerini ve kredilerini Maliye 

nezaretine bildirmeğe mecbur tut· 

muştu Bundan böyle Maliye nez•· 
retinin müsaadesi olmadık.ça dolar 

üzerinden bir muam..:le veya nakil 

yapılamıyacaktır. 

Fransız kabinesinde 
değltJikllk ,ayıaları 

Vişi 9 (a. a.)- Ofi : Fransız 

kabinesinde pek yakında 

yapılacaıi'ına dair işgal 

tadilat 
altı,daki 

mıotakada son zamanlarda bazı 

şayıalar dolaşmıştır. Selahiyetli mah· 

fillerde bu şayıalar tekzip edilmek 
tedir. 

Amiral Llhl vı,rye 
döndU 

Barselon, 9 [a. a.] - Ameri

kanın Vişi büyük elçisi Amiral Lihi. 

papalık nezdin :ieki Amerika büyük 

elçisi Teylorla görüıtükten sonra 

Vişi' ye dönmüştür. 

Utarıd insanları lil kadar şişman ! 
~K~~ü~r~re~i~•=rz~il~e~d~i~ğ=-e~r~s~e:y:y~a~re~l~e==ra:r:a:s:,n:d~a::::n:e::::f~t:a:n:i:s:e:o::n~is~b:e~t~te::=d;ü~ş~ü~k:t:ü~r.===:=:::::::::=:=:::::::::::::::::~::~::::::::::::::::::::~ 

g
ibi farklar mevcuttur? şüphe yok ki, l b' t Venüsün şimal kutbundan cenup kntbuna doğ· 

Utarid'in ya nız ır •rafı, güneşe müte0 rıı deveran mihverini de bilmiyoruz. Bu dev· 
bu sual birçok kimselerin lıkrini kurcalamıştır. vecihtir. rin ne kadar sürdüğü yani gece ile gündüzün 

• am mu e ı e meç u ümüz ür. irib.,ioe Amerikalı heyet ilimlerinden Villiam H. Bar- Orada ne bayv.an ya•ayabı'lı'r, ne de ne· dev "dd t' d h 1 d B 
ton bu mesele ile meşgul oluyor ve şu enlere- bat yetişebilir. Kan ıs~ derhal parlayarak ben· zıd fikir ve mütalaaları bizi meçhulat içinde 
san izahatı veriyor: zin gibi yanacaktır. Bın.aenaleyh Utarid'de ya- bırakıyor. 

Küreiarz, hududu pek geniş olmayan fa- şayabilecek insanların fıl boyun:la ve şişmanlı-
kat yaşamak için lazımgelen hava, gıda ve su- ğında olacaıi'ına göre kanıda damarları d 

h B 
_. ''d' nace-

yu havi olan bir atmosfer ile uıu attı. u •. Y.a· velan edebilmek ıçın erı ve kemikle · k 
d b l b 1 

? . . .. rı urşu· 
şama şeraitini başka nereler e u a ı ırız nu erıten bır sıcaklıga dayanabilecek bir mad-
Bize komşu olan diğer seyyarelere bir göz deden yapılmış olmak lazım gelir. 

gezdirelim. Venüs seyyaresi ise başka b' · ı d' 
Arza en yakın olan seyyare Utarid' dir • Bu seyyare, kürreiarzın büyu" klu" • - ıdr d~ emz.'" 

k d b
. k t . gun e ır. ıra 

Küreiarzın kutrunun yarısı • ar ır u ra ma· bu seyyareyı. dalma nüfuz edılmez bnlutlar 
lik olan Utarid, güneşten arzın gün~~e olan örtmektedir. 
mesafesinin üçte birinden biraı daha uzaktır. V . d enüsün güneşten uzaklığı küreiarzın gü-
Bu itibarla güneş ışıklarının Utarid üzmn e 

b 
neşe mesafesinin üçte ikisi olduğuna göre ora• 

tesiı i, yedi defa fazla kuvvetlidir. Utaridi, u 
b 

daki sıcaklık bizimkinden iki misli olmak li.z:m 
kadar küçük olduğuna göre sathındaki cazi e gelir. 
kuvveti, arzınkinden beş defa daha azdır. Ya· 

Maamafih Venüste hararet, arzdan birkaç 
derece yükselı. olsa gerektir. Arzın vasati fah. 
renhayt 57, Venüsteki ise 63 derecedir. 

• • Bir hava hü· 

1

- Bu da lngiliz 
nüktesi 

cumuoa müteaki
ben bir gün, iki 

genç lngiliz ame

lesi aralarında şöyle konuşuyorlar: 

- Ceymis ne dersin, biz mi, yoksa Al
manlar mı bu harpte daha çok benzin kulla· 
nıyorlar? 

- Muhatabı bir dalı.ika düşündükten son· 
ra cevap verdi. 

- Aziz biz lugilizler elbette Almanları bu 
hnsusta bastırıyoruz. Her lngiliz tayyaresi bir 
Alman tayyaresinin kullandığının tam iki misli 
benzin yakıyor. Zira bizler hem hücuma gider
ken, hemde dönüş için benzine ihtiyaç duyu· 
yoruz. • 

Her halde kış gelmeden, önü· 
müzdeki haftalar içinde, harbin, 
yeni ve şiddetli inkişafların& şa· 

hit olacajpz. 

ni küreiarzda yaşayan bir insan 100 kilo ge· 
lirse Utarid'de ancak 20 kilo olacaktır. Şa· 
yet bir insan Utaride gidebilirse arzdakinden 
beş defa daha yukarıya zıplayabilecektir. Gene 
Utarid'de yaşayacak bir insanın boyu daha 
uzun olacak ve şişmanlığıda filin şişmanlııi'ını 
bulacaktır. Fakat farzı muhal o seyyareye git· 
seniz, içecek •u ve teneffüs edecek bava bu
lamazıınız. 

Hararet iH, seyyareoinin bir tarafında 
kurfunu eritecek derecede tiddetU, dij'er tara• 

Venüsün atmosferi hakkında ma!Omatımız 

yoktur. Orada hayatı idame edecek su buharı 
bulunması şüphelidir. Denebilir ki, Venüs, kü
reiarzın insanlar türemeden evvel yaşadığ'ı 

haşerat devresini yaşıyoruz. Venüste müvetın .. 
dülbumuza ve bamızı karbonun yokluğu orada 
nebatat da mevcut olmadığını gösterir. VeoDı 
ljaklunda me9bul deha birçok noktalar varcbr. 

Halbuki Alman tayyarelerine, onları dö· 
iüş meydanına 1rötürecek kadar malzeme ye• 
tİfİr. Zira zaten geri döndükleri yok. 

Mübalağa olmakla beraber lnıilizlerin dD· 
ıllnllf tarzını 1"Ö.lerm•k itibarile eateruaıı 
bir mulıav-

- Ak .. a'du 
lir. • ..... fftbit •diJ.. ---· 

Bu nishet aııustos an için de 
kabul edilecek olursa, g•çenle ay• 
alm.anlara göre beş yüz bın, ınri • 
!izlere görede iki yüz elli bın ıon 

ingihz gemisi batınlm•ş demelttir. 
Görülüyer ki Atlantik moba· 

rebe9ınin inkişafı hakkıoda bir fıkir 
verebilecek olan en ehemmiyetli 
rakam etrafında bu kad•r büyük 
iht•lif vardır. Fakat bu rakam dor 
ru olarak bılinse bile, lngilizlerin 
ve Amerika ıların bu zayıatı telifi 
etmek için yaptıkları inşaatın tem• 
posu m ,JQm olmadıkça gene Atlan• 
tik meydan muharebesi bakkNtda 
sarih bir fi , ir basıl etmek müm•ün 
değ•ldir. Almanlar beş yüz bın ton 
gemi batırabılirler. faul eğer in· 
rıltere ve Amerik.a bir arad .. b~nu 
tzlifi edecelt tonajda yeni g•mİ 
inşa edebıJiyorlar.:ta, o halde İoıtlliı 
ve mütt•fi< devletler ticaret lılosu 
vaziyetini muhafaza ediyor demek· 
tir. Bu şartlar altında lngıltere ıçin 
bir tehlıke mevcut değ•ldır. lngıl· 
tere içın tehlike, remi zayiatı il• 
bu zayıatı teliıli etmek içın yavılan 
yeni ıoıaat arasındaki nİJıbet çok 

büyük olduğu zamdndır. 
D•ıi'er tarafıan üçüncü ehemmi• 

yetli maıOm.t da Aımanlarıo z•yı· 
atlarıdır. Almanlar, logihere'aia 
abluKasını, denizaltı gemıleri ve 
tayyarelerle ıdame etmeı<tedirler, 

Dörtte üç ni•beti demıaltı gemıle
riyle. Dörtte bıri de tayyarelerle 
batmlmaktadır. F .. kat acaba atman 
!ar yarım m•lyon toa gemıyi batır
mak icin ne kadar denızalt. remi,,i 

ve tayyare kaybediyorlar? Ve ye· 
ni inıaat bu zayiatı ne dereceye 
kadar telafi etmektedır ? Bu nolt• 
tada alınanlar da ıngitizter do hiç 
bir rakam vermemektedirler, 

Görülüyor ki mücadelenin en 
ehemiyetli s.fbası olan Atlantik 
muharebesinin inkişafı, bır çok 
meçhuller içine saklanmış bir mua• 
deledir. Mamafıh logıltere balkının 
yaşayışına ve ingilız endüıtriıinin 

verimine bakıp da lngiltere'nin bıı 
yüzden teılim olabileceğıne ıhtimal 
vermek de mümkün degildir. 

Bu yıl 10790 dekar 
çeltik ziraati 

yapllacak 
( Başlara/ ı Birincid~ ) 

ve iklim şartları itibarile Oımani· 
yedir. 

Bu kaza üzerinde çeltik, na• 
renciye, fıstık gibi ıktisadi bakım· 
dan faideli ağaç ve nebatlarıo tek• 
airi ön plinda gelmektedir. Bu ıe· 
ne Osmaniyede 4561 dekar, Cey
handa 5183 dekar, Bahçede 1036 
dekar olmak üzere vilayet 11nıfları 
içinde 10790 dekar çeltik ziraatı 
yapılmaktadır. . . 

Bu günkü yetişme vnıyet~no 
ve bastahkların olmamasına ~oro 
semavi afetlerde görülmodifİ tak• 
dirde dönümünden ıafi olarak 3?<J 
k ·ı . . ldo ediJoceji tabmın 

ı o pırıoç • 
oditmektodir. 

Osmaniye ve Bahv• kazaların• 
da 3039 numaralı çeltik kanunu 
hilkümlorı ıiddetle tatbik odilmokt•, 
kanuna aykırı yürüyenler ceuJaa
dırılmakta ve mahkemeye veril•elı
tecllr 
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ASRI SINIMAı.NIN 
YAZLIK BAHÇESİNDE 

Suvara 
9,15 

BU AKŞAM 
Suvara 
9,15 

Fevkalade proğram 

Jeanette Macdonald-Nelson Eddiy 
Şahane bir aşk · ruhnevaz musiki ve güzellik 

şaheserinde gine buluştular 

J Ag Doğarken ...... 
. 
• Renkli Miki Mavus 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E R: 

4Şubat, 2Mayıs,1 Ağustos,3lkinciteşrin tarihlerinde gapılu. 

1941 iKRAMIYELERI 
.ı Adet 2000 Liralık 2000. Lira 
3 .. 1000 .. 3000. .. 
2 .. 750 .. ı5oo. .. 
4 .. 500 

" 2000. 
8 .. 250 .. 2000. .. 

35 
" 

100 .. 3500. .. 
80 .. 50 .. 4000. .. 

300 •• 20 .. - 6000. .. 
TUrklye it Bankasına para yatırmakla yal· 

nız para birlktlrmlt ve faiz almıt olmaz ,aynı 
zamanda talllnlzl de denemlt olursunuz. 377 

................................................... 
Daima güzel filmle programını süsleyen 

YAZLIK SiNEMA 
BU AKŞAM 

Yine güzel bir Film takdim eder 
Zaferine son... Azemetipe hudut olmıyan... lbtişamiyle başları 

döndüren ... Heıecaniyle kalpleri durduran senenin en büyük Filmi 

ATLAS EKSPRESİ 1 
Türkçe 1 Sözlü 

BUGON 10 EylGI 1941 

--------------!--------·-----------------------------

ÇAKICI EFE 
B U G O N Gazetesinde YUksek Muharrir B. Zeynel Besim Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malOmdur. 

ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu· 
sunda sayın okuyucu ve mUtterilerlmden aldığım yUzlerce mektup ve 
yapılan •ifahi mUracaat Uzerine ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı· 
zın istifadelenmesinl temine karar verdik. Fiyatı 100 kuruttur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlığı 
yUzUnden okuyucularımızın hemen adresimize mUracaatla isimlerini yaz
dırmalarını, taşrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kurut göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz • 

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 
HOROZOGLU KAADESLER .. 

Adana Belediye Riyasetinden : 
( T esviyei türabiye ve çakıl imla 

işi yaptırılacak ) 

İLAN 
CıH.Pı Seyhan vilayet 

1- Depboy parke yolundan itibaren Taı karakoluna ka- idare heyeti f eisli-
dar uzanan yolun tesviyei türabiyesi ile çakıl imlası açık ola· • • d 
rak eksiltmeye konulmuştur. oın en: 

2 - Muhammen bedeli 4481.42 liradır. 
3 - Muvakat teminatı 336.10 liradır . 
4 - İhale 26/9/941 tarihine rastlayan Cuma günU saat 

15 de Belediye encümeninde yapılacaktır • 

5 - İstekliler bu işe ait keşif ve şartnamesini Adana 
Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünden 22 kuruş mukabilinde 
alabilirler. 

6 - Bu iş hakkında fazla malumat almak ve şartnamesi
ni görmek isteyenlerin Adana Belediyesi Fen işleri müdürlü
ğüne ve münakasaya gireceklerin' de ihale günü muayyen sa
atte Belediye encümenine müracaatları ilin olunur. 

10.14.18.23 1219 • 

-
1 B A - 1 - Mükemmel bir' Leke ilacıdır 

f B A 

1 B A 
dürür. 

~ 

2 . Madeni eşyayı parlatır 

3 . Tahta kurularını derhal öl-

Tarifi şişeler üzerinde yazar. 

8/9/941 Pazartesi gunu 

pazarlıkla ihalesi yapılacak 
olan Parti ve Halkevinin kon· 
ferans salonundaki noksan 

inşaatla sahne tesisatına talip 

çıkmadığından 11/9/941 per

şenbe günü saat 18 de pazar· 

lıkla ihale edileceği ilan olu· 

nar. 10-11 1220 

iLAN 
Adana Belediye Riya
setinden: 
(Beton bordür ve 
beton plaka yap-

tırılacak) 

ıı;:;FİKA RECEP TÜRKMAN 

Adana Biçki Yurdu 

Yeni sene Talebe kay• 

dına başlamıştır. Kayd ve 

kabul şeraiti Bebekli Kilise 

sokağındaki Biçki yurdun· 

dan öğrenilir . 

1-12 1206 
'-------1 
Esas ,hedef: Halkı 

çamurdan korumak 
(Baştarafı ikincide) 

den müdevver tahsilatla 121 bin 
lira ayrılmıştır. Fakat bütün bu 
paranın ki.fi ırelmiyeceği anlaııl· 
maktadır. Yol inıa ve tamiri için 
bu sene bütçesinde 85 bin lira var 
dır. 

Halbuki, parke yapılan ve ya. 
pılması ihaleye çıkarılan yollardan 
a•falt • dörtyol ağzı ve kuru köp• 
rü ( lsmet laönii caddesi ) aobze 
hali ve taş karakolu yollarının tev. 
sian yapılması çok büyük istim· 
lak masrafını da istilzam ettirmqtir. 

Çünkü bo yollar 8 • 9 metre 
genişliğinde iken şimdi 14,5-19,5 
metreye çıkarılmııtır, 

Dünyanın en büyük Recisöra CECll B. DE MiLLE, 
nin harikalar garatan dehası... Amerikanın en büyük 
Artistleri ... 

.... Barbara Stenwyck .... 1 
Satışyeri • Cumhuriyet oteli karşısında Muhiddin Kanuni 

No. 99 1167 

1 • Şehrin tamir edilmekte 

olan sokaklarına muktazi 
1000 metre tulünde Bordür 

ve 1000 adet'de beton pla

ka açık olarak eksiltmeye ko· 

nulmuştur. 

Yol inşaatı masrafını yeniden 
yapılan kanalizasyon daha masraflı 
kılmıştır. Netekim yalnız sebze ha
li - taş karakola yolunan kanali· 
zas / o· o ihalesi için 9634 lira ayrıl 
mıştır yol inşasındaki bu kadar 
masrafı çıkarabilmek için belediye 
tı hsilanının büyük bir yardımı do· 
konmaktadır. 

938 Senesindeki hakiki beledi· 
ye tahsilatı teberrular hariç olmak 
üzere 56781& lira iken 939 da tah· 
silat miktarı 58303ı ve 940 da da 
654171 lirayı bulmuşlar. Bu besa• 
ba ıröre aradaki fark 86354 liradır. 

Joel Mg Crea Akim Tamiroff'un 
Kudretleri... Film şirketinin en zengini olan PARAMONT'un sayı· 

aız milyonları bo şaheserde toplandı. 

Filme ilaveten Çocuk Sanatoryonıu 

Adana Doğumevi Baştabibi ·ı 
Dr. Süleyman 

Kunta ip 

2· Muhammen bedeli 1195 li 
radır. 

3- Muvakkat teminatı 89.63 
liradır. 

4- İhale 16/ 9/ 941 tarihine 
rastlayan Salı günü saat 10 

da Belediye encümeninde ya· 
pılacaktır. 

Bu devre şehir meclisinin ve 
belediye reisi Kasım Eoerin iki ae· 
neyi az geçen çok kısa bir zaman• 
danberi, şehrin hususile yolları üze 
rindeki başarılarını takdirle karıı· 
lamamak elden gelmiyor. 

belediye son GÖZ MÜTEHASSISI 

Dr. Mesut Savcı 
HAST ALARlNI KABULE BAŞLAMIŞTIR 

1163 1 -15 

Doğum ve Kadın hastalıkları Mütehassısı 
Hastalarını, Abidin paşa caddesi yanında B. Müslim 

apartimanının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi 
etmiye başlamıştı. Telefon numarası 272 1-15 1199. 

5- Şartname ve keşfini gör

mek isteyenlerin. Adana Be· 

lediyesi Fen dairesine müra· 

caatları ilin olunur. 

1194 31 - 3- 7 -12. 

1201 
imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdiiril : Avukat 

Rifat YA VEROCLU 
Buıldıiı yer ı [ BUGON ) 

Matbauı- Adaua 

=====~~ -
~IA\ llBA\A\~I 

En usta teknisyen 
ve işcilerin elin· 
dedir. 

En yeni ve en müte· 
kamil makinelerle 
çalışır. • 

Hurufat ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe
şit 1 idi r. 

• 

/şden Anlayan Bütün Türk Basın Mensupları ittifakla Bildiriyorlar ki, (BUGÜN) Gazetesi 
O, (BUGÜN) Matbaasının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır . Binaenaleyh (BUGÜN) 

Baskısı itibarile de 
Gazetesi, (BUGÜN) 

işlerindeki Nef asetin En Açık Bir Delilidir. Resmi ve Hususi Müesseseler Gibi Siz de : 

Fiyatı ar herkesi 
memnun edecek de· 
recede ehvendir. 

Anadolunun En Güzel Gazetesidir • 
Matbaasında Vücııde Getirilen Tabı 

e işlerinizi CIUGUN) Matbaasında Yaptırınız. !il 
1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-n~~~~~~~~-ı!~n~g~ü~ze'.T"""'dT.u~.ğ~ün..,..v~e~o'-iş~an--ıd~av-e~ti~ye~le-r~i,-e.,..l 

Cetvel kısın lnda1 ~esmi ve ticari deft.erıe~. faturalar. Tabı kısmında ı ilanları,kartvizitler,k~ğıt ve zarf başlıkları.her 
ı ticaret makbuz ve fişlerı hazırlanır. 1 boyda mecmua,broşur basılır. C"ılt kısmında Her boyda kitap ve mecmua en temiz 

: malzemelerle ve sür'atle ciltlenir. 

Yeniistasyon caddesi : Adana - Telefon 138 - Telgraf : DU6UIM - Adana 

• - U•Wa.&&U.U .:wımau '*"•-O• ,.._..... • .,, ........ ---

-


